
נהלי מחנה קיץ נינג'ה פארק 2022
שעות הפעילות:

המחנה מתקיים בשעות 08:00-13:00. ניתן להביא את הילד משעה 07:40 לכניסת נינג'ה פארק. האיסוף ייערך בשעה 13:00 בדיוק (נא לא לאחר).
גם באיסוף וגם בפיזור על ההורה להכנס פיזית למקום בכדי להכניס את הילד או לקבלו. אין לחכות ברכב או לשלוח ילדים לבד למתחם.

ציוד נדרש:
יש לשלוח את הילדים עם בגדי ספורט ונעלי ספורט, מגבת קטנה ובקבוק שתייה עם מים קרים - אין להכניס שתיה מתוקה אל המתחם.

בנוסף יש לשלוח עם הילד ארוחת בוקר הכוללת כריך\לחמניה עם ממרח בלבד - אין להכניס חטיפים וממתקים אל המתחם.
לילדים הנוטלים תרופות או נזקקים לעזרה רפואית - יש לצייד בתרופות ולצרף דף הוראות בנוסף במפגש הראשון נמליץ לעדכן זאת את המדריכים.

נא לרשום באופן בולט את שם הילד ושם המשפחה על הציוד.

כללי התנהגות:
אנו מצפים מהילדים ליהנות מהמחנה ולאפשר לילדים אחרים ליהנות באותה מידה, אי לכך, משתתפים שיפגינו אלימות מכל סוג (פיזית או מילולית)

או לא יישמעו באופן שיחזור על עצמו להוראות המדריכים, יהיו נתונים לסנקציות הבאות לפי סדר עולה,
וזאת בהתאם לחזרה על הבעיות או התגברותם. בכל מקרה, הודעה על כך תמסר לטלפון הנייד של אחד מהורי הילד:

א. העברת הילד למשך זמן קצר אל מחוץ לקבוצה לפעילות שקטה.
ב. אזהרה לילד ולהורים לפני הרחקה מהמחנה.

ג. הרחקה מהמחנה והחזר כספי בהתאם לנהלים ולתאריך העזיבה.

מדיניות ביטול:
ניתן לבטל את הרישום למחנה ולקבל זיכוי בעבור התשלום עד לתאריך ה-20.06.2022, לאחר תאריך זה ביטול הרשמה יהיה כרוך בתשלום של דמי ביטול ע"ס 350 שח.

 ילד שיעזוב את המחנה במהלכו יחויב בחלק יחסי של המחיר עד לאותו היום + דמי הביטול שלנו (350שח).

בברכה,
נינג'ה פארק

נינג'ה פארק בע"מ לא תעביר פרטים של לקוחות לצד ג' אלא אם תדרש לפי החוק
במקרה ונינג'ה פארק תחליט ליזום מכל סיבה שהיא ביטול חוג, אירוע, מחנה או קייטנה לקביעת מועד חדש והנ"ל ידרוש החזר כספי, 

נינג'ה פארק תהיה אחראית על נושא ההחזר מול הלקוח.

האם הינך מאשר/ת?


